
kunnen van grote waarde zijn in het voorkomen van ar-

ook op de werkvloer worden ingezet om management 

en is, wanneer het ingezet wordt om de arbeidsveiligheid 
-

-

gebruikt worden om de arbeidsveiligheid te vergroten, 

ingezet voor veiligheidsdoeleinden, niet worden gebruikt 

het wordt toegepast. Deze vuistregels worden geïllustreerd 

onderzoek. 

-
-

-

-
ployee that it is applied to. These guidelines are illustrated 

-

regulier door managers worden uitgevoerd, namelijk het 
monitoren, beoordelen, vergelijken en aansturen van 

versnellen van de dienstverlening. 
Het aansturen van werknemers door algoritmes, in plaats 

-

-

1   



te ontstaan die ten goede komt aan de veiligheid en ge-

kan leiden tot minder autonomie, lage baankwaliteit en 

-

gevaar voor de gezondheid van werknemers. 

parallel aan een andere data gerelateerde ontwikkeling in 

worden gebruikt om arbeidsongevallen te voorkomen. 

mogelijk te leren uit data omtrent arbeidsveiligheid in het 
verleden. Hiervoor worden databronnen gebruikt zoals 

-

data wordt een algoritme getraind die leert wat er in het 

van wat de verbeterpunten zijn voor arbeidsveiligheid en 
hoe werknemers gevaar op de werkvloer kunnen voorko-

maar kan je dit leermoment al ervaren voordat er iets mis 
-

aanwijzingen dat het een grote rol gaat krijgen in arbeids-
veiligheid. Bedrijven die voorop lopen op het gebied van 

-
-

nomen en een vermindering van het aantal geregistreerde 

-

Een dergelijke dynamiek is buiten Nederland al gaande 

sprongen vooruit en er is erkenning vanuit de markt. Dit 

-

worden door een slim algoritme in plaats van door een 
manager.

werknemers in het algemeen. 

ingezet wordt voor arbeidsveiligheid, want het kan ook 



voor de autonomie en de baan kwaliteit van werknemers 

-

gebruikt wordt om werknemers te monitoren en aan te stu-

stellen wij de volgende drie vuistregels op. Het toepassen 
-

voor alle werknemers waarop dit wordt toegepast. 

-
voorbeelden. Vervolgens wordt de wetgeving en regulering 

in de toekomst in goede banen te leiden. 

werkvloer verzamelde data, waarvan er steeds meer 

-

Dit noemt men 

-

-

-

-
dat er vrij beperkt gebruik gemaakt wordt van sensoren. 

bijvoorbeeld in slimme helmen geplaatst worden, zodat het 
duidelijk is wanneer de helm gedragen wordt en wanneer 

 is 

-
wassen genoeg om op de markt aangeboden te worden als 

-

Met  kunnen werknemers op de werkvloer 

-

-

-

alleen voor bepaalde personen. 



-

juiste gedrag wordt vertoond. Zo kan er bij trappen gekeken 

het noodzakelijk om individuele werknemers te herkennen, 
-

Amazon, één van de koplopers in het toepassen van  op 

pakketbezorgers. De Amazon-voertuigen zijn voorzien van 
het 

-

systeem houdt niet 
alleen de omgeving van het voertuig in de gaten, maar ook 

het -
-

zien in de data. Waar het systeem voor het management 
-

voorwaarden van het systeem, kan niet bij Amazon 

Amazon gebruikt het  systeem niet alleen om 

werknemer, en om deze aan te sturen. Daarnaast wordt 

nog eens beoordeeld door zijn leidinggevende. Dit is een 

het niet louter voor veiligheid gebruikt wordt, maar om 
algemene werkgeversnormen te handhaven en hogere 

koste gaat van de gezondheid van werknemers. Door middel 

gemeten en hierop aangestuurd, door hogere doelen te 

en raden zij hun werknemers aan om te leven als een atleet 

-

in de VS doen Amazon werknemers dubbel zo veel serieuze 
-

-

-
-

-

is onwenselijk. Stel de gezondheid van werknemers in het 
-

gevaarlijke hoogten kan worden opgevoerd, kan het ook 
grote weerstand oproepen bij werknemers. Zoals al te zien 
is bij het voorbeeld van het  systeem van Amazon, 

de gevoelens van werknemers die in de smiezen worden 



-
goritme leerden de aangeleverde gegevens te manipuleren 

-
ren. Zij vonden dat het algoritme hun werk versimpelde en 

-
ment van de dag in de gaten worden gehouden, ook niet 

vergroten is van de veiligheid, wekt het weerstand op, zoals 
te zien is bij het 
want voor het vergroten van de veiligheid is de steun en 

hebben tegenover het systeem, zullen ze het ontwijken, 
-

genomen. Het doel van werknemers wordt dan om zo min 
mogelijk last te hebben van het veiligheidssysteem in plaats 
van veilig werken.

te voorkomen moet er voldaan worden aan de tweede 

kan gemakkelijk aan worden voldaan. Zorg er simpelweg 
-

teem niet te herleiden zijn naar individuele werknemers. 
Met anonieme data leer je nog steeds waar, wanneer en 

voldoende om de veiligheid te verbeteren, maar niet om 
-

veiligheid wel worden verbeterd. 

-

en te begrijpen is voor alle werknemers op wie het wordt 
toegepast, gaat voor nu ook verder dan de wet, maar 

verbeteren. Daarbij worden eisen gesteld aan de regulering 

-

-

-
-

soonsgegevens van werknemers worden nu aangemerkt 
 

-

-
-

moeten hebben in wat er met zijn gegevens gebeurd, en 
waarom er bepaalde besluiten worden gemaakt, net zoals 

-
ten over belangrijke besluiten die hen beïnvloeden. Dit 

worden gestoken om het model begrijpelijk te maken, door 
middel van  

-
-



op werknemers zijn aanzienlijk. Er moet sprake zijn van een 
-

-
ten dat dit soort systemen tot bijv. een verhoogde werkstress 

van de Arbowet, waarbij o.a. staat dat de werkgever redelij-

gevaar voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. 

-

-

laat ook veel ruimte over voor bedrijven om de grenzen op 

-

-

van werkgevers, arbodeskundigen en ondernemingsraden. 
Aan hen raden wij aan de besproken drie stellingen te han-

willen toepassen om de veiligheid te vergroten. De inzet 

voor alle werknemers waarop deze wordt toegepast. 

Deze aanbevelingen sluiten aan bij een visie op arbeid die 
-

-

meen en veiligheid in het bijzonder. 
Het gebrek aan menselijkheid dat vaak voorkomt bij algorit-

-

-

systemen. Voorkom dit, en betrek werknemers bij de 

-

Dit betekent dat het werk niet zo veel mogelijk wordt 

-

systemen die de veiligheid vergroten hebben daarin zeker 
een rol. Deze kunnen zowel management als werknemers 

-

-

-
nagement is bij voorkeur een aanvulling op werknemers-

weliswaar bepaalde onbekende patronen ontdekken, maar 

-

-

Brusselse beleidsmakers wordt gezien als een groot en 
-



-

de overgrote meerderheid van de beroepsbevolking niet 

breder getrokken kunnen worden naar alle werknemers, 

Daarnaast baart de hoge werkdruk die vaak gepaard 

-

waardoor een te hoge werkdruk een inherent gevaar lijkt 

wetswijziging daarvoor niet nodig omdat binnen de huidige 
Arbowet voldoende aanknopingspunten zijn om werkdruk 

op tegen een verlaging van de kwaliteit van arbeid met 

  

-
varen bestaan op het gebied van gezondheid, autonomie, 
werkplezier en dat het bij veel werknemers tot weerstand 

-

-

meer onderzoek nodig naar de ervaringen die werknemers 
-

versterken in het werk en hun veiligheid.

-
-

-

kunnen worden ingezet, zogenaamde -

samen de arbeidsveiligheid op een menswaardige manier 
versterken. 

-

De auteurs willen graag de volgende mensen bedanken voor 

-

-

-
meen Dagblad.
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